
 

FINNMARK SKIKRETS 
Langrennskomiteen 
 

NYHETER FRA LANGRENNSKOMITEEN 
 
Oppsummering av saker som ble behandlet på LK-møte 25.08.20. 

 

◼ Terminlisten:  

En del endringer innkommet både på renn og samlinger. 

Oppdaterte terminlister for både sone øst og sone vest sendes/legges ut. 

 

◼ Endringer i samlingene pga covid 

Å arrangere samlinger innenfor gjeldende smittevernregler er krevende. Alta- og Ulvang-samlingene tilbyr 

ikke felles overnatting, men at deltakere må ordne dette selv. Det blir dyrt og tungvint. Karasjok har i tillegg 

meldt at de ikke klarer å arrangere noe innenfor gjeldende regime. 

 

På bakgrunn av dette besluttet LK følgende opplegg for årets sesong: 

Samlingene skal avholdes som kombinerte digital- og fysiske samlinger sonevis. En i øst og en i vest. Det 

vil si at det må utpekes 3 arrangører i tillegg til KOS, som forutsettes å arrangere sin samling som oppsatt, 

men da kun over en dag og kun for sone øst. Det må utpekes en arrangør i vest for samme periode, samt for 

begge soner siste lørdag i september, den 26.9. Alternativt den 5.10. Ansvar for dette har sonelederne. 

 

Praktisk gjennomføring: 

• Opprettes facebook-gruppe med navnet «Samlinger Finnmark skikrets 2020» 

• Det utarbeides felles samlingsprogram som deles ut til alle som følger/fester innlegg på gruppen.  

• Deltakere sender inn økter og bilder fra samlingene og de øktene som tas alene – på den måten får alle 

ta del i hverandres treningsarbeid 

• Digital/hjemmesamling (torsdag), fredag og søndag 

• Fysisk samling lørdag, hvor man legger opp til (minst) to økter og felles måltider. 

• Primært 15 år o.e. 

 

Saariselka-samlingen blir foreløpig planlagt som før, men det tas endelig stilling til hvorvidt denne blir noe 

av rundt 20.10. Alternativ 2 er å avholde snøsamling internt i fylket etter hvor det er forhold for det i 

november. Alternativ 3 (ved dårlige skiforhold hjemme) er å støtte juniorene til ei snøsamling på egnet sted 

annet steds i Norge. 

 

◼ Tiltak for å holde motivasjonen oppe for klubbledere.  

Tiltakene i samfunnet og i idretten spesielt gjør det utfordrende å være både idrettsleder og utøver. 

Det er etter vårt syn viktigere enn noen gang å ha motiverte idrettsledere som holder hjulene i gang i sin 

klubb. 

LK anerkjenner utfordringene og usikkerheten som den enkelte antakelig føler på.  

Vi håper at klubblederne finner motivasjon til å stå i det og også søker bistand og støtte hos hverandre og 

hos oss ved behov. Vi skal gjøre hva vi kan for å støtte klubbene i denne vanskelige tid. Om noen har 

konkrete ønsker og behov så imøteser vi mer enn gjerne dette. 

 

◼ Covid-tiltak i terminlisten.  

 

◼ Foreløpig utsettes denne problemstillingen til i slutten av november. 

 

◼ Høstmøte - tid og sted. 

Vi tar sikte på å arrangere fysisk høstmøte under Saariselka-samlingen i november. Et møte i Karasjok 

tidligere ble vurdert, men slik situasjonen er nå, så ble vurderingen slik at vi bør vente til etter Skiforbundets 

høstmøte før vi samler skilederne til møte. Vi håper derfor alle klubber finner tid til å delta under Saariselka-

samlingen.  

 

 

LANGRENNSKOMITEEN 

Leder: Thomas E. Darell, thomas.e.darell@gmail.com  

Nestleder og soneleder øst: Trine Sæternes,  trine@myrafysio.no 

Medlem og soneleder vest: Stig Aksel Opgård, akslingen@yahoo.no   

Medlem: Frode Wilhelmsen, frode.wilhelmsen@olavthon.no 

Medlem: Andreas Rystrøm, Andreas.Rystrom@sykehusinnkjop.no 
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